
  

  משרד החינוך
נהל למדע ולטכנולוגיהיהמ

   

  הפיקוח על הוראת מדעי המחשב וטכנולוגיות מידע 

  

 
  

  מדעי המחשב בחט"ב –מוקד מקצוע רישום למערכת 

  הרשמה וכניסה למערכת -שלב ראשון 

בכניסה   /http://exams.csit.org.il גלשו לאתר מערכת הבוחנים:

  :)חלק מהתצוגה(ראשונה לאתר נקבל את התמונה הבאה 

  

 מורה רשום יבצע התחברות ויעבור לשלב השני. 

חשוב לדייק (מורה שעדיין אינו רשום עליו להקליק על "מורה חדש/ה" ולהכניס פרטים 
 .  )בפרטים

המבקש לאשר את  )למייל שרשם בטופס(לאחר הקלדת הפרטים יקבל המורה אימייל 
תחברות למערכת. הרישום. לאחר שליחת האימייל ואם הכל תקין יוכל המורה לבצע ה

  כלומר, הקלקה על "התחבר" תוביל לדף בו יש להכניס את האימייל והסיסמה:

  

מתחת לתיבת הסיסמה, קיים ריבוע קטן המציין "זכור אותי". אם אתה מתחבר ממחשב ביתי 
ואינך רוצה בכל פעם להיכנס מחדש למערכת כדאי לסמן ריבוע זה ואז הכניסה תהיה 

  יבורי תהיה טעות לסמן זאת. מהירה יותר. במחשב צ

  אם ההתחברות צלחה, תראה את שמך במקום "שלום אורח" ואת/ה יכול להמשיך. 
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           משרד החינוך
המינהל למדע ולטכנולוגיה
   

  הפיקוח על הוראת מדעי המחשב וטכנולוגיות מידע

 
  

  הוספת בית ספר למורה -שלב שני 

לאחר ההתחברות. כדי שהמערכת תכיר את  המידיתהיא הפעולה  הוספת בית ספר למורה
  המורה, על המורה להירשם לבית הספר. 

 בחט"ב.  גם מורים הרשומים כבר כמורים או רכזים במדעי המחשב, צריכים להירשם כרכזים

  

ההרשמה לבית הספר כוללת גם את ההרשמה למקצוע. לפי רישום זה המערכת משייכת 
  את המורה למפמ"ר ולבית הספר. 

  ברישום לבית הספר קיימת אפשרות לשלוש סוגי תפקידים: רכז מקצוע, מורה בלבד וחופשה:

  

 : 'מדעי המחשב ורובוטיקה בחט"ב'ולבחור במקצוע  כרכזי מקצועעליכם להירשם 

 

זה הזמן להמתין! המפקח המרכז לאחר הקלקה על הלחצן "הוספת בית ספר למורה",  
ו. לאחר האישור תוכל לראות את הודעות המפמ"ר צריך לאשר את המורה ותפקיד

  למקצוע אליו נרשמת.
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